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০৩ 

৪থ বেষ  আেছা দ য়র আিঙনায় 

বাংলােদেশর খ াত াগার ও তথ  িব ানী য়াত ড. িমজা মাহা: রজাউল ইসলামেক িনেয় ারক  ‘আেছা 
দেয়র আিঙনায়’ কািশত হেয়েছ। গত ২৬ ফ য়াির িবকাল পঁাচটায় বাংলা একােডিমর নজ ল মে  র 

মাড়ক উে াচন করা হয়। মাড়ক উে াচন অনু ােন উপি ত িছেলন হা ানী পাবিলশােসর কাশক ও ািধকারী 
জনাব গালাম মা ফা, ারক া র দইু স াদক জনাব এ ক এম মিফজরু রহমান এবং জনাব কনক মিন ল 
ইসলাম। আরও উপি ত িছেলন ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভােগর অধ াপক ড. 
এস. এম. জােবদ আহেমদ, শেরবাংলা কৃিষ িব িবদ ালেয়র াগািরক জনাব ড. মাঃ আেনায়া ল ইসলাম, 
বিলেডর সােবক মহাসিচব মাহা দ মায়ুন কিবর, বিলেডর সােবক চয়ারম ান জনাব হােজরা রহমান, আইন ও  

 

সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র লাইে িরয়ান আবু মাঃ হা ান, কিব বকুল হায়দার, ইআরিডর সােবক পিরচালক আবু 
সাঈদ, মাউিশর লাইে ির উ য়ন কমকতা জনাব তৃি  সাহা িনভা, জািতসংঘ তথ  কে র কমকতা ড. মা. 
মিন ামান, িসরডাপ লাইে িরয়ান ড. ঊষা রানী ব ুয়া, আইইউ র লাইে ির-ইন-চাজ জনাব আহসান হািবব, 
বাংলােদশ িরিডং এেসািসেয়শেনর ধান সম য়ক জনাব নািফসউি ন খান, জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলাম 
িব িবদ ালেয়র এিডশনাল লাইে িরয়ান ড. মাঃ আিজজরু রহমান , রাজউক উ রা মেডল কেলেজর িসিনয়র 
লাইে িরয়ান জনাব অমল কুমার ঘাষ, াইম এিশয়া িব িবদ ালেয়র লাইে ির কমকতা জনাব লীনা রিশদ, াক 
িব িবদ ালেয়র িসিনয়র এিস া  লাইে িরয়ান জনাব শাহাজাদা মাসুদ আেনায়া ল হক, ঢাকা িব িবদ ালয় 
গেবষণা সংসেদর িত াতা জনাব সাইফু াহ সােদক, জাতীয় েকে র কমকতা মাবাি রা মাহমুদা সুি  এবং 

াগার ও তথ িব ান িবভােগর িবিভ  বেষর িশ াথ রা। উপি ত িছেলন লাইে িরয়ান ভেয়স স াদনা পষেদর 
সদস রাও। অনু ােন িমজা মাহা: রজাউল ইসলােমর পিরবােরর প  থেক তঁার সহধ ম ণী, দইু ছেল, ছাট ভাই, 
শ ািলকা ও পু বধূরা উপি ত িছেলন।   

অনু ােন অিতিথবৃ  িমজা মাহা: রজাউল ইসলােমর ৃিতচারণ কেরন এবং াগার পশায় তঁার অবদােনর কথা 
স ায় রণ কেরন। ভিবষ েতও ড. রজার মেতা িথতযথা পশাজীবীেদর এমন ারক ে র কাশনা অব াহত 
থাকেব বেল আশা কাশ কেরন আগত অিতিথরা।  
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০৪ 

বই িবিনময় ডট কম এক  বুক শয়ািরং সাইট যা বাংলােদেশ স ূণ নতুন এক  ধারণা। তেব 

িবে র িবিভ  দেশ এরকম সাইট এর চলন আেছ। 

বই িবিনময় ডট কম আসেল কী, িকভােব কাজ কের এবং বইেক িঠক িকভােব পাঠেকর হােত 

তুেল দয় সই সেবর আেদ াপা  িনেয়ই লাইে িরয়ান ভেয়েসর এই িবেশষ িতেবদন।  

বই িবিনময় ডট কেমর মাধ েম একদল বইব ু  (িযিন বই ধার দেবন) তােদর বাসায় অযে , 

অবেহলায়, বুক শলেফ ধুেলা জেম থাকা বই েলা অন েদরও পড়ার সুেযাগ কের িদেত পােরন 

এবং যারা সইসব বই পড়ার জন  খুঁজেছ, তারাও সইসব বই নামমা  মূেল  বই িবিনময় ডট 

কেমর মাধ েম ডিলভারী পেয় পড়েত পারেবন। এখােন উে খ  য বই িবিনময় ডট কম বই 

কনা-েবচা কের না। এখােন বই মুি ত মূেল র ২-৮% এ পাওয়া যায়। বইব ু রা সবিন  দশ  

বই কমপে  চার মােসর জন  ধার িদেত পারেবন এবং চাইেল সবিন  পঁাচ  বই পুেরাপুির 

ডােনট করেত পারেবন। অন িদেক পাঠেকরা সবিন  ৩  ও সেবা  ৪  বই ২০ িদেনর জন  

অডার করেত পারেবন। তেব িকছু িফ এর িবিনমেয় বই ধােরর ময়াদ বৃি  করা যােব। 

িবেশষ  
িতেবদন  

বই পড়ার  
নতুন আ য়াজন 

বই িবিনময় ডট কম বতমােন ঢাকা, গাজীপুর, 

নারায়ণগ , করানীগ  ও সাভাের তােদর 

কায ম চািলেয় যাে ।  

মহতী এই উেদ ােগর সােথ জিড়েয় আেছ 

বাজ চার ত েণর িনরলস সাধনা। পথচলার 

সই গে র আেদ াপা  লাইে িরয়ান ভেয়সেক 

জািনেয়েছন িত ান র উেদ া া ও িসইও 

জনাব মাঃ সা াদরু রহমান। এই 

সা াৎকাের জানা যােব বই িবিনময় ডট কম 

কী, িকভােব কাজ কের এবং তােদর ভিবষ ৎ 

পিরক না।   ািফ ঃ বই িবিনময় ডট কম  
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লাইে িরয়ান ভেয়সঃ র গ টা যিদ বলেতন  

মাঃ সা াদুর রহমানঃ বইেয়র সােথ আমার থম পিরচয় ২০১৫ সােল। “বই” বলেত ু ল-কেলেজর 

বই না। বাঝাি  সই বইেক, যােক এক কথায় যােক আমরা “আউটবুক” বিল। 

তখন আিম াস ি ’ ত পিড়। পুেরা ফ ািমিল িশফট কের তখন থম ঢাকায় এেসিছ। াস করেবা কী, 

এেসই ের পেড় গলাম। এর মােঝ আপু একিদন বাসায় আসেলা, উিন আেগ থেকই ভা স  েত 

পড়ােলখার সুবােদ ঢাকােতই থাকেতন। যতদরূ স ব তখন ফ য়াির মাস চলিছল এবং আপু আসার 

সময় সােথ কের িতনটা বই িনেয় এেসিছেলন। এর মােঝ এক  িছল মায়ুন আহেমেদর িকেশার 

উপন াস “ ছেলটা”। এসব বই পড়ার কান আ হই তখন িছল না। কারণ, এতিদন বই বলেতই আমার 

চােখর সামেন ভেস উঠেতা ু েলর  “পাঠ বই” এর ছিব। 

হলােফলায় বইটা হােত তুেল িনেয় পড়া  করলাম । বইটা পড়া শষ কের িনেজই িব াস করেত  
পারিছলাম না! একটানা বেস আিম বইটা পেড় শষ কেরিছ? 

লখক কী এমন িলেখিছল বইেয়র িভতের যা আমােক উঠেত 

দয়িন? 

সই বই ই আমােক বইেয়র দিুনয়ায় াগত জানােলা। এরপর 

থেক িনয়িমত বই পড়া  করলাম। থমিদেক মােস হয়েতা 

একটা দইুটা পড়তাম। মােঝ মােঝ তাও হেতা না। াস িসে  

রাজউক উ রা মেডল কেলেজ চা  পলাম। এভােব আে  

আে  উপেরর ােস উঠেত থাকলাম আর সই সােথ বই 

পড়ার নশা ও গিতও বাড়েত থাকেলা। এবং এসেবর মােঝই 

আিম এক  কিঠন বা বতা উপলি  করলাম। 

াস িস -েসেভেনর িশ াথ েদর কান আয় করার সুেযাগ 

থাকার কথা না। আসেল শ টা “আয়” না, জমােত পাের না।  

যতটুকুও বা আয় (?) কের তা হেলা ু েলর িফেনর বঁাচােনা 

টাকা অথবা ু েল বা াইেভেট িরকশায় যাওয়ার বঁাচােনা টাকা, 

সােথ হয়েতা অ  িকছু পেকট মািন যা কউ পায় বা পায় না।  

িন  মধ িব , মধ িব  বা উ  মধ িব , যােদর কথাই বিল না 

কন, কান ফ ািমিলই িতিদন ১০০-২০০ টাকা ছেল-

মেয়েদর িফেনর জন  দয় না। এটা সেবা  ২০/৩০ বা ৫০ 

হেত পাের। তাহেল মােস একটা ছেল বা মেয় সেবা  ৫০০ 

থেক ১ হাজার টাকা পয  জমােত পাের। তাও আবার যিদ 

একিদনও িফন না খায় বা িরকশা ব বহার না কের। 

িত াতা ও িসইও মাঃ সা াদুর রহমান 
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এখন আমরা বাংলােদেশর মবধমান বইেয়র বাজােরর িদেক তাকাই। ভাল মােনর কান লখেকর 

মানস ত বইেয়র দামই  ২০০-৩০০ টাকার িনেচ না। আিম যিদ মায়ুন আহমেদর কথাই বিল, ২০০ টাকার 

িনেচ হােতেগানা কেয়ক  বই আেছ। জাফর ইকবাল স ােরর বই েলার দাম এরেচেয়ও  বিশ। এছাড়া 

নবীন লখক যমন আিরফ আজাদ, সাদাত হাসাইন, আয়মান সািদেকর বই ধরা মােনই ৩০০ টাকা। আিম 

লখকেকর বা কাশকেদর দাষ িদি  না, বই ছাপােনার খরেচর পাশাপািশ লখেকর লভ াংশ িদেল হয়েতা 

এরকম দােমই বই বাজাের আনেত হেব। িক  আমার  হে , ২০০ বা ৩০০ টাকা যিদ এক  মানস ত 

বইেয়র মূল  হয়, তাহেল একজন ু ল বা কেলজগামী িশ াথ  মােস কয়  বই িকেন পড়েত পারেব? 

সংখ াটা ৩-৪ এর বিশ হওয়া স ব না। সংখ াটা আেরা কেম যােব যিদ স মােসর এক  িদনও ভুেল িফন 

খেয় ফেল। এই বা বতার মােঝ কয়জন বই পড়া চািলেয় রাখেত পাের? স তা একজন িশ াথ , তারও 

িবেনাদেনর েয়াজন। বই পড়ার সুেযাগ না পেয় স ঝুঁেক পড়েব মাবাইল গমেসর িত বা ব াপক 

ফসবুিকং এর িত। কারণ এ েলা তা ি , তােক টাকা িদেত হে । যখন খুিশ, যত ণ খুিশ স এসেবর 

মােঝ ডুেব থাকেত পারেছ। 

 

বই িবিনময় ডট কেমর ওেয়বসাইট https://www.boibinimoy.com/ 

এলিভঃ “ বই িবিনময় ডট কম” আইিডয়া  এেলা িকভােব?  

মাঃ সা াদুরঃ আিম যখন াস সেভেন পিড় এবং িনেজও তখন এই ঢ় বা বার মধ  িদেয় যাি । বই 

িকেন পড়ার টাকা পাি  না। ব ু রা সবাই অবসর কাটাে  কউ পাবিজ খেল, কউ ি  ফায়ার খেল আর 

কউ বা ফসবুিকং কের। আর আিম অবসের চুপচাপ বেস আিছ। কি উটার গমস বা মা ািতির  

ফসবুিকং কখেনাই আমােক আস  করেত পােরিন। অবসের ভািব, না জািন আমার মত কত িশ াথ  

এরকম পিরি িতর মাঝ িদেয় যাে । আমার জন  বা তােদর জন  িক িকছুই করা যায় না? 

খঁাজ িনলাম পুেরা উ রায়, “পাবিলক লাইে ির” বলেত যা বাঝায় সরকম িকছু পলাম না। যিদও এই 

সমস ার এক  চমৎকার সমাধান হেতা যিদ হােতর কােছই একটা পাবিলক লাইে ির থাকেতা। রাজধানী  

শহেরর এক  অিভজাত এলাকায় যিদ এই অব া হয়, তাহেল দেশর অন ান  অ েলর অব া বঝুেত পারা  
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খুব কিঠন নয়। এখন আিম িক তাহেল সারা দেশ লাইে ির 

িত ার জন  আে ালন  করেবা? ক নেব আমার 

কথা? আর সারােদেশ হােতর নাগােল লাইে ির িত া 

করাটাও তা আসেল কান কথার কথা না য, আজ বললাম 

আর কাল হেয় গেলা। িত  ু ল-কেলেজই আজ পয  

লাইে ির িত া স ব হয়িন, সখােন িত  এলাকায় 

লাইে ির িত া তা অলীক ক না। বুঝলাম, যা করার 

িনেজেকই করেত হেব বা িনেজেদরই করেত হেব। অবসের 

অন রা গমস খেল, ফসবুিকং কের, আর আমার মাথায় 

িচ ার ঝড় চেল। িবিহত একটা করেতই হেব। 

জএসিস পরী ার পর টানা ২ মাস ছু  পলাম । আমার 

ভাষায় “অবসর” পলাম। অবসের বইেয়র অভাব আেরা 

জারােলাভােব অনুভব করেত  করলাম। তেব অবসের 

তখন বইেয়র দিু া না কের ভাবতাম, কীভােব এই সমস ার 

সমাধান পাওয়া যায়।  সিঠক িদন ণ বা তািরখ মেন নই, তেব 

াস নাইেন ভ ত র পেরই কান একিদন আমার মাথায় একটা 

আইিডয়া চেল আসেলা, য আইিডয়াই পরবত েত কাশ পায় 

“বই িবিনময় ডট কম” েপ। 

 

এলিভঃ আইিডয়াটা িক িছল?  

মাঃ সা াদরুঃ আইিডয়াটা খুব িস ল। আিম খয়াল কের 

দখলাম, আমার বাসায় অেনক বই পেড় আেছ, য েলা 

হয়েতা কউ না কউ পড়ার জন  আকুপাকু হেয় খুঁজেছ। এর 

মােন আিম য বই  পড়ার জন  খঁুজিছ স ও িন য়ই কােরা 

না কােরা বাসায় অবেহলায় পেড় আেছ !! অথাৎ, এমন এক  

অনলাইন াটফম দরকার যখােন একদল তােদর বাসায় 

হলােফলায় পের থাকা বই েলার তথ  আপেলাড িদেয় 

রাখেব, এবং আেরকদল সখান থেক তার পছ মত বই 

অডার কের ধার বা ভাড়া িনেত পারেব। বশ কেয়কবার 

আইিডয়াটা িরিভউ কের দখলাম, নানা দৃ েকাণ থেক 

দখলাম। টুকটাক িকছু সমস া অবশ ই থােক তেব সবিকছু 

িমিলেয় আমার কােছ আইিডয়াটা বশ হণেযাগ ই মেন হেলা। 

 

আিম খয়াল কের দখলাম, 

আমার বাসায় অেনক বই পেড় 

আেছ, য েলা হয়েতা কউ না 

কউ পড়ার জন  আকুপাকু 

হেয় খঁুজেছ। এর মােন আিম 

য বই  পড়ার জন  খুঁজিছ 

স ও িন য়ই কােরা না কােরা 

বাসায় অবেহলায় পেড় আেছ !! 

অথাৎ, এমন এক  অনলাইন 

াটফম দরকার যখােন 

একদল তােদর বাসায় 

হলােফলায় পের থাকা 

বই েলার তথ  আপেলাড িদেয় 

রাখেব, এবং আেরকদল সখান 

থেক তার পছ মত বই অডার 

কের ধার বা ভাড়া িনেত 

পারেব। বশ কেয়কবার 

আইিডয়াটা িরিভউ কের 

দখলাম, নানা দৃ েকাণ থেক 

দখলাম। টুকটাক িকছু সমস া 

অবশ ই থােক তেব সবিকছু 

িমিলেয় আমার কােছ 

আইিডয়াটা বশ হণেযাগ ই 

মেন হেলা। 
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এলিভঃ টা িকভােব হেলা?  

মাঃ সা াদরুঃ আইিডয়া পাওয়ার পরই খয়াল করলাম আমার এক  েমর দরকার। আিম কখেনাই 

একা একা একটা অগানাইেজশন বা াটফম এভােব তির করেত পারেবা না। যেহতু পুেরা িজিনসটা 

হেব অনলাইেন, সুতরাং থেমই আমার একজন ওেয়বসাইট ডেভলপার লাগেব। তেব আিম িন ই 

বুেয়ট পাস কান িশ াথ েক ওেয়বসাইট ডেভলপার িহেসেব িনেয়াগ িদেত পারেবা না। সই সােথ থাড 

পা  থেক কের িনেত গেলও অেনক খরচ। িক  আমার লাগেব ায় কাজ করেব এমন একজন।  

সািকব নােম আমার একজন ব ু র সােথ আেগ থেক পিরচয় িছল, য আমার পােসানাল এক   ইউ উব 

চ ােনেলর টকিনক াল িদক েলা সামলােতা। পের খঁাজ িনেয় জানলাম স িনেজই কািডং, জাভা, 

এইচ এমএল লানার। এভােব হােতর কােছই একজনেক পাওয়ায় সম  আইিডয়া তােক খুেল 

বললাম।আমার আইিডয়া তার মােঝও চা েল র সৃ  করেলা এবং একসােথ কাজ করার ত য় ব  

করেলা। 

 
 

জানুয়াির ২০২০ এর শেষর িদক থেক আমরা এরকম এক  াটফম িনেয় কাজ করা  করলাম। 

দইু  িজিনসেক থম থেকই আমােদর ট াকল িদেত হেলা। থমত,আইিডয়া  হাে ড পােস  

ি য়ার মােঝ আনা বা েসেস আনা। ি তীয়ত, সই আইিডয়া ওেয়বসাইট এ ফু েয় তালা। 

অথাৎ, বাইের থেক দখেত আইিডয়াটা যতটা সহজ মেন হেয়িছল, যতই আমরা ি য়ার মােঝ ঢুকেত 

থাকলাম, ততটাই জ লতর হেত লাগেলা। বাইের থেক দখেল মেন হে  “একদল বই িদে , 

আেরকদল বই িনে ।“ িক  ি য়াগতভােব দখেল অেনক  চেল আেস। যমন 

বইব ু   (িযিন বই ধার দেবন) িক সরাসির পাঠকেক বই দেব নািক আমােদর মাধ েম? বইব ু র ধার 

িদেত চাওয়া বই িক তার কােছই থাকেব নািক আমরা িনেয় রাখেবা? বই পাঠক এক  অডাের কত েলা 

বই িনেত পারেব? কত িদেনর জন  িনেত পারেব? বই পাঠক যিদ একসােথ একািধক বইব ু র বই পেত 

চায়, তাহেল কী হেব? বইব ু  থেক বই পাঠক, চ টা িকরকম হেব? কতটা সময়সােপ  হেব? 

বা থেক - িডএমিড 
সাফােয়ত হাসাইন, 

িত াতা ও িসইও 
সা াদরু রহমান, 
সহ িত াতা ও িস ও 
সািকব হাসান এবং 

েজ  ম ােনজার 
শাহিরয়ার রহমান অিনক 
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িদনেশেষ িগেয় য েসেস দাড়ােলা সটা অেনকটা 

এরকমঃ 

“ পাঠক আমােদর ওেয়বসাইট থেক ১-৯% মূেল  বই 

অডার করেব, ডিলভারী চাজ ি । কবল বইেয়র 

ধারমূল  আমােদর প করেব। িত  অডাের সবিন  ৩ 

 আর সেবা  ৪  বই অডার করেত পারেব। বই েলা 

আমরা দেবা ২০ িদেনর জন । তেব অডােরর সময় 

িকংবা বই থাকাকালীন কউ চাইেল এই ময়াদ সেবা  

১০ িদেনর জন  বাড়ােত পাের সামান  চাজ িদেয়। 

অবেশেষ িরটােনর িদন িরটান চাজ সহ পাঠক বই েলা 

আমােদর কুিরয়ার েমর হােত তুেল দেব। 

আর যারা বই ধার দেব তারা কমপে  ১০  বই ৪ মাস 

বা এরেচেয় বিশ সমেয়র জন  ধার িদেত পারেব। তেব 

ডােনশন করেত চাইেল মা  ৫  বই িদেলই আমরা 

ডােনশন নব। এবং বইব ু র থেক বই ধার িনেয় আসা 

ও সময় শেষ তােক ফরত িদেয় আসার স ুণ খরচ 

আমরাই বহন করেবা। বই ধার বা ডােনট করেলই 

িডট এর একটা ব াপার সামেন চেল আেস। বই ধার 

িদেল বা ডােনট করেল বইব ু র লাভ কী? িদনেশেষ  

 

বই িবিনমেয়র মাবাইল অ াপ 

যেহতু কা ানীরই সরকম লাভ থােক না, তাই আমরাও আর বইব ু েদর অথৈনিতক কান িডট 

িদেত পাির না। িক  বইব ু রা িনেজরাও যেহতু পাঠক, তাই আমরা তােদর ১০-২০% পয  বাড়িত ছােড়র 

ব ব া কের দই বইিবিনমেয়র িত  অডাের। 

ি য়া  স ণূ তিরর করার পর এবার স েক ওেয়বসাইট এ ভাচুয়াল প দবার পালা। এটাও 

আসেল কম জ ল িবষয় না। সাধারণ কান ই-কমােসর মত হেল, এরকম ওেয়বসাইট বানােনা কান 

ব পার িছল না। িক  িকছু অংেশ কা মাইজ করার ব াপার থাকায় আমােদর িকছুটা বগ পেত হেয়েছ। 

একদম দ  কান ডেভলপার থাকেল তার কােছ হয়েতা এইসব কা মাইজ কান ইসু ই না, িক  

আমােদর কঁাচা হােতর ছঁায়ায় স েলাও ইসু  হেয় মাথা চাড়া িদেয় উেঠিছল। 

আমার ব ু  সািকবেক যখনই বলতাম, “ব ু , িজিনসটা িক  ওভােব কের ওেয়ব িনেয় আসেত হেব, 

পারিব?” স কখেনাই বলেতা না “মেন হয় পারেবা না।” আবার এটাও বলেতা না, “হঁ া, পারেবা।” বরং 

সবসময় বলেতা, “না পারেলও পারেত হেব।” 

এটা অ ীকার করার কান উপায় নই, বই িবিনময় ডট কম ভাচুয়াল য প আজ পেয়েছ তা এই ছেলর 

হাত ধেরই। 
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আমােদর ওেয়বসাইট এর খুঁ না  ২০২০ এর অে াবেরর মােঝই 

ায় শষ হেয় গেলা। অথাৎ, টানা ৯ মাস কাজ কের েজ  এক  

বা ব প পেলা।  তেব সবিকছু রিড হেলও দইু  বড় সমস া 

আমােদর সামেন এেস হািজর হেলা। এর একটােক যিদও “সমস া” 

বলা যায়, তেব আেরক  “ ােজিড” বলাই সমীচীন। 

 

এলিভঃ িক িছল সই সমস া আর ােজিড েলা?   

মাঃ সা াদরুঃ সমস া  হেলা, “ য ব াপার  আমরা কেয়কমাস 

ধের িচ া, গেবষণা কের একটা েসেস িনেয় আসলাম, একজন 

পাঠক সটা িকভােব ওেয়বসাইেট এেস কেয়ক িমিনেটর মােঝই ধের 

ফলেত পারেব?”    

এজন  আমরা কেয়কজনেক আমােদর ওেয়বসাইট দিখেয় বললাম, 

“কী মেন হয় তামার এসব দেখ? সাইট  কীভােব কাজ কের বুঝেত 

পারেছা িক?”  ফলাফল যা আসেলা যেথ  ভয়াবহ। যেহতু 

ওেয়বসাইট এ বইেয়র দাম দখা যাি েলা অত ািধক কম, মা  ১-৯% 

, তাই অিধকাংশই বলেলা, “মেন হয় কম দােম পরুাতন বই বচা-েকনা 

করেছ।“ 

মাথায় তখন আকাশ ভে  পড়েলা। বেল িক !!! ফেল েসস িঠক 

রেখ ওেয়বসাইটেক ঢেল সাজােনা হেলা। িত  আনােচ কানােচ 

মেন কিরেয় দওয়া হেলা, বই িবিনময় ডট কম এক  বুক শয়ািরং 

সাইট। এখান থেক কান কার বই কনােবচা করা হয় না। হাম 

পইেজ বই ধার দওয়া-েনওয়ার ব াপার  যু  করা হেলা। সােথ 

মনু বার এ িকছু  যু  করা হেলা। াভািবক দৃ েত েলা 

িকছুটা হাস কর মেন হেলও, আমার মেন হয় এ েলাই বইিবিনময়েক 

আপন কের িনেত পাঠকেক বাধ  কেরেছ। আর এভােবই থম 

সমস া র একটা গিত অবেশেষ করা গেলা। 

এবার আিস ােজিডর কথায়। অে াবর নাগাদ আমােদর যখন 

ওেয়বসাইট রিড, তখন াভািবকভােবই  আমরা এক  লিজি ক 

পাটনােরর খঁােজ  বর হলাম। একটা নতুন কা ানীর িনজ  

কুিরয়ার ম থাকেব না, এটাই াভািবক। তাই থাড পা ই ভরসা। 

আর লিজি ক খুঁজেত িগেয়ই সবেচেয় বড় ধা াটা খলাম। আজ এ 

লিজি ক তা কাল ও লিজি েকর সােথ কথা বিল। সব কথা শষ 

হবার পর বেল, “ভাই, আপনার উেদ াগটা ভাল। িক  আমােদর পে   

সমস া  হেলা, “ য 

ব াপার  আমরা 

কেয়কমাস ধের িচ া, 

গেবষণা কের একটা 

েসেস িনেয় আসলাম, 

একজন পাঠক সটা 

িকভােব ওেয়বসাইেট এেস 

কেয়ক িমিনেটর মােঝই 

ধের ফলেত পারেব?”   

এজন  আমরা 

কেয়কজনেক আমােদর 

ওেয়বসাইট দিখেয় 

বললাম, “কী মেন হয় 

তামার এসব দেখ? 

সাইট  কীভােব কাজ 

কের বুঝেত পারেছা িক?”  

ফলাফল যা আসেলা 

যেথ  ভয়াবহ। যেহতু 

ওেয়বসাইট এ বইেয়র দাম 

দখা যাি েলা অত ািধক 

কম, মা  ১-৯% , তাই 

অিধকাংশই বলেলা, “মেন 

হয় কম দােম পুরাতন বই 

বচা-েকনা করেছ।“ 
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আপনােদর সা ভ স দওয়া স ব না।“ কউ কউ তা সরাসিরই মুেখর উপেরই না কের দয়। িক  

কন? 

দেশ যত লিজি ক কা ানী আেছ, সবাই সাধারণত একমুখী ডিলভারী দয়। অথাৎ, িন দ   এক  

হাব থেক িতিদন  ১০০ বা ২০০ পােসল কােল  কের, এরপর সারােদশজেুড় সই পােসল েলা 

ডিলভাির কের। এভােব কাজ কেরই সবাই অভ । 

িক  আমােদর, অথাৎ বই িবিনময় ডট কম এর েয়াজন িছল ি মুখী লিজি ক সবা। কননা 

আমােদর এখােন এক  হাব থেক ২০০  জায়গায় ডিলভারী হেলও, পাঠেকর বই পড়া শষ হেল 

আবার ২০০  জায়গা থেক পােসল কােল  করেত হেতা, য চ ােল  কান লিজি ক পাটনারই 

িনেত চায়িন। আমার এখেনা মেন আেছ, আিম এক মাস ধের ১৪-১৫  লিজি ক পাটনােরর সােথ 

কথা বেলিছলাম আর সবাই রসপ  কেরিছল নেগ ভ। এর মােঝ িছল রেড , পাঠাও কুিরয়ার, 

রকমািরর লিজি ক পাটনার, ডিলভাির টাইগার, চালডােলর লিজি ক পাটনার গা গা বাংলাসহ 

আেরা অেনক নামীদামী লিজি ক সা ভ স ভাইডার। আমার এতিদেনর ে র েজ  তখন হতাশার 

মুেখ পেড় গেলা। এটা জানা কথা লিজি ক সা ভ স ছাড়া এই েজ  বা বায়ন অস ব। 

 

তখন আমরা একটা িজিনস বুঝেত পারলাম, দেশর িতি ত কান লিজি ক কা ানীই আমােদর 

ডিলভারী দেব না, কননা তারা এক  িসে েম এতিদন চেল আসেছ। আমােদর জন  তারা িসে ম 

পা ােত পারেব না। আমােদরেক ধরেত হেব এমন কান াটআপ লিজি কেক, তােদর মােঝ চ ােল  

নওয়ার একটা মানিসকতা থাকেব, সই সােথ মােচ  কম হওয়ায় িকছু ডিলভারীর আশায় আমােদর 

সােথ কাজ করেলও করেত পাের। আেগর রা া ছেড় তাই নতুন রা া ধরলাম। বশ িকছু াটআপ 

লিজি েকর সােথ কথা বললাম, কেয়কজন আ হ কাশ করেলা। এর মােঝ একজেনর সােথ িডল 

কের আমরা চুি  ফাইনাল করলাম। এভােবই সই ােজিডর হাত থেক বই িবিনময় ডট কম র া 

পল। 

এভােব লিজি কসহ টুকটাক ঝােমলা েলা িম েয় এবার বইিবিনমেয়র লউি ং এর পিরক না 

করলাম।  অেনক িহসাব-িনকাশ কের টানা ৯ মােসর পির েমর পর  লউি ং ডট িডেস েরর ১০ তািরখ 

থেক যা া  করেলা দেশর সব থম অনলাইন বুক শয়ািরং সাইট বই িবিনময় ডট কম। 
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এটাই হে  যা া র পূেবর কািহনী। সিত  কথা বলেত লউি ং এর পূেবর 

৯ মােসর জা ন  আমােদর জন  িকছুটা “ তেতাই” িছল বেট। তেব এই পুেরাটা 

সময় জেুড় আমার পােশ িছল কেলেজরই বড় দইু ভাই সাফােয়ত হাসাইন 

জীম ও শাহিরয়ার রহমান অিনক। পরবত েত তারা দইুজনই অিফিসয়ািল বই 

িবিনময় ডট কম এ যু  হন।  

 

এলিভঃ যা া র পেরর অিভ তার কথা বলুন  

মাঃ সা াদরুঃ সাইট লউি ং এর আেগর জা ন টা িকছুটা তেতা হেলও 

পেরর জা ন টা িছল আমােদর চাওয়ার চেয়ও বিশ িকছু। দেশর বইে িমরা 

আমােদর এতটা আপন কের নেব, সিত  তা আমােদর ক নােতও িছল না। 

যতজন বইপাঠকই আমােদর স েক জেনেছ বা আমােদর সােথ কথা 

বেলেছ, সকেলই আমােদর কাজেক সােপাট কেরেছ। বইপাঠকেদর থেক এই 

সাড়াটা আমােদর খুব কের দরকার িছল। 

যিদও বইিবিনময় কাজ কের ধুই পাঠকেদর জন , ধুই পাঠকেদর উে শ  

কের, তারপরও মেনর মােঝ ীণ সে হ থেকই যায় - যােদর জন  এই অ া  

পির ম, তারা িঠকঠাক ভােব বইিবিনময়েক নেব তা? হণ করেব তা? 

নািক ছঁুেড় দেব সমােলাচনার তীর?  

সব আশ া উিড়েয় িদেয় সকল বই পাঠকই আপন কের নয় বইিবিনময়েক। 

বইেয়র অডার আসার পাশাপািশ িবিভ  জায়গা থেক বই ধার আসা  

হয়। যেহতু আমরা ধু বই ধারই দই না বরং যােদর বাসায় গাদাখািনক বই 

বুকেশলেফ িশকলবি  হেয় থােক, তােদরও বই ধার দওয়ার সুেযাগ দই 

আমােদর মাধ েম। আমরা সিত ই সইসব বইব ু র িত কৃত , যারা  

 

বইব ু রা সবিন  
দশ  বই কমপে  
চার মােসর জন  ধার 
িদেত পারেবন এবং 
চাইেল সবিন  পঁাচ  
বই পুেরাপুির ডােনট 
করেত পারেবন। 
অন িদেক পাঠেকরা 
সবিন  
৩  ও সেবা  ৪ 

 বই ২০ িদেনর 
জন  অডার করেত 
পারেবন। তেব িকছু 
িফ এর িবিনমেয় বই 
ধােরর ময়াদ বৃি  
করা যােব। 

 

আমােদর কবল অনলাইেন দেখই তােদর বাসার বই েলা আমােদর হােত তুেল িদেয়েছন আমানত িহেসেব। 

বইপাঠক-বইব ু েদর থেক এতটাই সাড়া পাই য, যা া র থম স ােহই এ েয়ড  াের িরিলজ 

করা হয় বই িবিনময় ডট কম এর অ াপ।   

পাঠকেদর পাশাপািশ আেরা অেনেকই বইিবিনমেয়র কায মেক াগত জানায়। বই িবিনময় ডট কম য 

দােম বই অডার নয় আর য চােজ ডিলভারী দয়, এই দােম আর যাই হাক লাভ করা য স ব নয়, এটা 

বুঝেত রেকট সােয়  হেত হয় না। যতটুকুও বা মাস শেষ জমা হয়, সটুকুও ওেয়বসাইট এর হাি ং 

এর িপছেন খরচ হয়। এই কথাটুকুই বঝুেত পেরিছেলন ডায়ানােহা  এর িসইও। যেহতু আমােদর 

ওেয়বসাইট এর হাি ং ভাইডার ডায়ানােহা , তাই  িসইও মাহা াদ নািকব ভাই আমােদর কায মেক 

আেরা এিগেয় িনেত িত মাস শেষ হাি ং চাজ স ণু ি  কের দন। এটাও আমােদর একটা বড় পাওনা। 

যা া র পর থেক এখেনা পয  আমােদর সবেচেয় বিশবার য  নেত হেয়েছ, তা হেলা - কন 

আমরা এক  লাইে ির িত া বাদ িদেয় এক  “অনলাইন বুক শয়ািরং সাইট” াটফম িনেয় কাজ করিছ? 
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এখােন মূলত দইু   রেয়েছ। কন লাইে ির বাদ িদেয় বুক শয়ািরং াটফম িনেয় কাজ করিছ আর 

কনই বা সটা অনলাইেন করিছ।  দইু র উ র খুব সাজা।  

১/ কন আমরা লাইে ির বাদ িদেয় বুক শয়ািরং অগানাইেজশন িনেয় কাজ করিছ?  

কারণ, যখােন লাইে ির ত ধু বই ধারই নওয়া যায়, সখােন এক  বুক শয়ািরং অগানাইেজশন এ 

বই ধার নওয়ার পাশাপািশ িনেজর বাসায় হলােফলায় পেড় থাকা বই অন েদরও পড়ার সুেযাগ কের 

দওয়া যায় ধার িদেয় বা ডােনট করার মাধ েম। অথাৎ, এক  বকু শয়ািরং াটফেম লাইে িরর চেয় 

পাঠক ও বই িনেয় কাজ করার সুেযাগ একটু হেলও বিশ। 

২/ িক  কন আমরা স ণূ ব াপার  অনলাইেন দাড় করালাম?  

কারণ, এক  অফলাইন লাইে িরর পিরসর হয় খুবই সীিমত। সেবা  আপনার এলাকা, বা তার পােশর 

এলাকা। িক  ১০ িক.িম দরূ থেক িক  কউ লাইে ির থেক বই িনেত আসেব না। অথাৎ, লাইে িরর 

সুফল ভাগ করেত পাের খুব অ  সংখ ক জনেগা ।  

আজ আমােদর াটফেমর কাজ আমরা অনলাইেন পিরচালনা করিছ। তাই ঢাকার উ রা থেক স ূণ 

ঢাকার পাশাপািশ গাজীপুর, করানীগ , সাভার, ডমরা এমনিক ৪০ িক.িম দেূরর নারায়ণগে ও আমরা 

পাঠকেদর দাড়েগাড়ায় বই িনেয় হািজর হেত পারিছ। িক  এক  অফলাইন লাইে ির বা বুক শয়ািরং 

াটফম গড়েল স  স ব িছেলা না। 

অনলাইেনর  বাঝা যায় রকমািরর িদেক তাকােল। বই কনােবচায় বড়সড় একটা িব ব ঘ েয় 

ফেলেছ তারা। আজ রকমাির মিতিঝেলর এক  অিফস িনেয় সারােদশ বইেয় বইেয় ছয়লাব কের 

ফেলেছ। িক  িঠক একই অিফস িনেয় যিদ কউ এক  অফলাইন লাইে ির িদেতা, এক  বইেয়র 

দাকান িদেতা তার পে  িক স ব িছেলা ৫৬ হাজার বগমাইল বইেয় বইেয় ছয়লাব কের দওয়া? মেন 

হয় না। 

 

সিদন ণ  টাকা িদেয়  করেলও আজ এখেনা পয  কা ানীর িপছেন 

ইনেভ  লাখ টাকার উপের। অেথর ভেয় দেম না িগেয় কাজ কের যাওয়াটা 

িছেলা সই মুহূেত আমােদর সবেচেয় ভােলা িডিসশন। যার ফেল বইিবিনময় 

ডট কম আজ এইখােন। 

বতমােন আমােদর রিজ ােরড পাঠেকর সংখ া ১৮০০+ বিশ, যােদর কােছ 

আমরা ায় ২০০০ হাজার বই ডিলভারী কেরিছ।  াের আমােদর 

অ াপিসর বতমান ডাউনেলাড সংখ া ৩০০০+। থেম ধু ঢাকােত কায ম 

 করেলও বতমােন আমরা আমেদর সা ভ স চালু রেখিছ ঢাকা, 

নারায়ণগ , করানীগ , গাজীপুর, সাভার ও ডমরােত। 
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|০৯ 

এলিভঃ বই িবিনমেয়র বতমান অব া িক?  

মাঃ সা াদরুঃ যিদন মাথায় আইিডয়াটা এেসিছেলা আর কােজ নেমিছলাম, তখন হােত িছেলা ণ  

টাকা। তেব মাথা ভ ত  িছেলা কাজ করার অনুে রণা। সিদন ণ  টাকা িদেয়  করেলও আজ এখেনা 

পয  কা ানীর িপছেন ইনেভ  লাখ টাকার উপের। অেথর ভেয় দেম না িগেয় কাজ কের যাওয়াটা 

িছেলা সই মুহূেত আমােদর সবেচেয় ভােলা িডিসশন। যার ফেল বইিবিনময় ডট কম আজ এইখােন। 

বতমােন আমােদর রিজ ােরড পাঠেকর সংখ া ১৮০০+ বিশ, যােদর কােছ আমরা ায় ২০০০ হাজার 

বই ডিলভারী কেরিছ।  াের আমােদর অ াপিসর বতমান ডাউনেলাড সংখ া ৩০০০+। থেম ধু 

ঢাকােত কায ম  করেলও বতমােন আমরা আমেদর সা ভ স চালু রেখিছ ঢাকা, নারায়ণগ , 

করানীগ , গাজীপুর, সাভার ও ডমরােত। 

২০২১ এ আস-সু াহ ফাউে শন থেক দশেসরা উেদ ােগর স াননা পায় বইিবিনময় ডট কম। এটা 

িছেলা আমােদর অেনক বড় এক  াি । তেব িদনেশেষ আমােদর সবেচেয় বড় াি  হেলা পাঠেকর 

থেক পাওয়া ভােলাবাসা।  

 
এলিভঃ আপনােদর ভিবষ ৎ পিরক না িক?  

মাঃ সা াদরুঃ বইিবিনমেয়র যা া সেব , যেত হেব এখেনা অেনক দরূ। বইিবিনময় িনেয় কাজ 

করার পাশাপািশ আমরা নতুন আেরক  কনেস  িনেয় কাজ  কেরিছ, তা হেলা “বইেয়র ভাগাড়”। 

এই উেদ াগ  আেরা অেনক চমক দ হেব ইনশাআ াহ এবং পাঠেকরা সরাসির এখােন সংযু  হেয় বই 

িনেয় কাজ করেত পারেব।  

 আপাতত বইিবিনমেয়ই মূল ফাকাস, ই া আেছ সারা দেশ কায মেক ছিড়েয় দবার। একদম স াল 

থেক হয়েতা সারােদেশ কায ম পিরচালনা করা আমােদর পে  স ব না, যেহতু বই লনেদেনর ব াপার 

এটা। কনােবচার না। তাই ই া আেছ এলাকা িভি ক হাব গঠন করার। আমরা চ া চালাি  যত ত 

স ব িসেলট ও চ াম এ কান হাব গঠন করা যায় িকনা। এসব জায়গার পাঠক ায়ই আমােদর নক 

িদেয় িজে স কের, “ভাইয়া কেব নাগাদ কায ম  করেবন?”  

করেবা ভাইয়া, ইনশাআ াহ শী ই করেবা। ধু িসেলট বা চ াম না। সারােদেশই করেবা ইনশাআ াহ। 

সবই স ব যিদ ধু সবসময় পােশ পাই পাঠকেদর, বািকটা কবল সমেয়র অেপ া... 

 

এলিভঃ আপনােক ধন বাদ  

মাঃ সা াদরুঃ লাইে িরয়ান ভেয়সেকও ধন বাদ।  
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১৫ 

সংবাদ  

গণ াগার অিধদ ের জাতীয় াগার িদবস ২০২২ পালন 

 
গত ৫ ফ য়াির ২০২২, শিনবার সং ৃ িত িবষয়ক ম ণালেয়র অধীন গণ াগার অিধদ র জাতীয় াগার িদবস 
২০২২ পালন উপলে  অনু ােনর আেয়াজন কের। এ বছেরর জাতীয় াগার িদবেসর িতপাদ  িছল ‘সুবণ 
জয় ীর অ ীকার, িডিজটাল াগার’।  

গণ াগার অিধদ েরর আেয়াজেন ৫ম জাতীয় াগার িদবেসর উে াধন হয় ঢাকায় গণ াগার অিধদ েরর 
শওকত ওসমান ৃিত িমলনায়তেন। অনু ােন  ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন গণ জাত ী বাংলােদশ 
সরকােরর মাননীয় রা ম ী জনাব আসাদু ামান, এমিপ; িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন সং ৃ িত 
ম ণালেয়র মাননীয় ম ী ক এম খািলদ, এমিপ এবং সং ৃ িত ম ণালয় স ক ত সংসদীয় কিম র চয়ারম ান 
জনাব িসিমন হােসন িরিম, এমিপ; ধান ব া িহেসেব উপি ত িছেলন ঢাকা িব িবদ ালেয়র সােবক উপাচায 
জনাব আ আ ম স আেরিফন িসি ক; অনু ােনর সভাপিত  কেরন সং ৃ িত ম ণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব মাঃ 
আবুল মনসুর।  

ধান অিতিথ, জনাব আসাদু ামান দেশর টকসই উ য়েন লাইে িরর  তুেল ধের বেলন য াগার মানুেষর 
মেধ  পড়ার অভ াস গেড় তুলেত এবং দেশর টকসই উ য়ন িনি ত করেত পূণ ভূিমকা পালন কের। সমৃ  

াগার েলা জনগণেক আেলািকত কের এক  দেশর উ য়েন পূণ ভূিমকা পালন কের। অনু ােনর িবেশষ 
অিতিথ ক এম খািলদ, এমিপ াগার আধুিনকায়েন সরকােরর উেদ াগ স েক বেলন এবং জানান য গণ াগার 
অিধদ েরর া েণ এক  আধুিনক ব তল ভবন িনমােণর জন  ায় ৫২৫ কা  টাকার এক  ক  অনুেমাদন 
করা হেয়েছ। অনু ােন ধান ব া িহেসেব উপি ত িছেলন ঢাকা িব িবদ ালেয়র সােবক উপাচায, বাসেসর সভাপিত 
ও বাংলােদশ জাতীয় জাদঘুেরর াি  বােডর সভাপিত জনাব আ আ ম স আেরিফন িসি ক; িতিন বেলন য 
লাইে ির পাঠক তিরেত মুখ  ভূিমকা পালন কের এবং এক  লাইে িরেত অবশ ই পযা  বই, ভােলা পড়ার পিরেবশ 
এবং অন ান  েয়াজনীয় সুিবধা থাকেত হেব। সং ৃ িত িবষয়ক ম ণালেয়র সিচব জনাব আবুল মনসুর বেলন য 
সং ৃ িত িবষয়ক ম ণালয় দেশ িডিজটাল লাইে ির াপেন িনরলসভােব কাজ কের যাে  এবং আরও উে খ  
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কেরন, ঢাকার লাইে ির এবং সারােদেশর সরকাির- বসরকাির াগার েলা কািভড-১৯ া  সুর া ব ব া 
অনসুরণ কের জাতীয় াগার িদবস উদযাপেনর কমসূিচ পালন করেছ। অনু ােন াগত ব ব  রােখন গণ াগার 
অিধদ েরর মহাপিরচালক আবুবকর িসি কী। 

আেলাচনা পব শেষ খ াত আবৃি  িশ ী সাহাদাত হােসন িনপ,ু শওকত আলী কিবতা আবৃি  কেরন এবং িশ ী 
আ ুমান আরা িশমুল এবং আফেরাজা ফরেদৗস ঝুমুর গান পিরেবশন কেরন। অনু ােন লাইে ির অ ােসািসেয়শন 
অব বাংলােদশ (ল াব), িব সািহত  ক , াক ও বাংলােদশ ব াংক লাইে িরর িতিনিধরা উপি ত িছেলন। 
এছাড়া বাংলা একােডিম, জাতীয়  ক , কিব নজ ল ইনি উট, বাংলােদশ িশ কলা একােডিম, ঢাকা 
িব িবদ ালয়, জলা শাসনসহ অন ান  িত ােনও িদবস  জঁাকজমকভােব পািলত হেয়েছ। 

LABicon22 আ জািতক সে লন অনু ত 
ঢাকায় চতুথ িশ  িব েব াগার পশজীবীেদর ভুিমকা িনেয় গত ১১ ফ য়াির ২০২২ ঢাকার ইি িনয়াস 
ই উেট এক  আ জািতক সে লন অনুি ত হয়। 

সে লেনর ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মুি যু  িবষয়ক ম ী জনাব 
এ ক এম ম াে ল হক এম িপ, মাননীয় িশ াম ী ভাচুয়ািল উ  াগােম যাগদান কের তার ব ব  দান 
কেরন, জাতীয় িব িবদ ালেয়র ডীন েফসর ড. নািসর উি ন িমতুল অনু ােন মুল ব  উপ াপন কেরন। ৬  
সশেন ৩২  গেবষণা ব  উপ ািপত হয়। চতুথ িশ  িব েবর সােথ ব িবধ িবষয় এবং াগার পশজীবীেদর 

ভুিমকা িনেয় আেলাচনা করা হয়।  

িতনশ এর বিশ িনবি ত িতিনিধ এই গােম অংশ হণ কেরন । বাংলােদেশর বাইের থেক গেবষক যু রা , 
কানাডা, মি েকা, সুইেডন, ইে ােনিশয়া, দি ণ আি কা, বসিনয়া, হােজেগবিনয়া এবং ভারত এই সশেন 
অংশ হণ কের তােদর অিভ তা ও মতামত তুেল ধেরন। 

ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ  িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভােগর সভাপিত  েফসর ড. সাইফুল ইসলাম, ড. এস 
এম মা ান, ড নািসর উি ন মু ী; ড. কাজী ম ক গাউসলু আজম, রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  
এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভােগর সভাপিত এ ক এম ইয়ািমন আলী আক  এবং ই  ওেয়  ইউিনভা স  র 
ইনফরেমশন ািডজ এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভােগর সভাপিত ড. িদলারা বগম সে লেনর িবিভ  সশেন 
সভাপিত  কেরন।   

অনু ােনর সমাপনী অিধেবশেন িবেশষ অিতিথ িহেসেব গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর সং ৃ িত িবষয়ক 
ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব ক এম খািলদ এম.িপ. উপি ত িছেলন। অনু ােন সভাপিত  কেরন 
বাংলােদশ াগার সিমিতর সভাপিত ড. মাঃ িমজানুর রহমান। 
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আইইউিব- ত জাতীয় াগার িদবস ২০২২ উদযাপন 
অ রা আেনায়ারঃ  

আইইউিব- ত জাতীয় াগার িদবস ২০২২ উদযাপন উপলে  ইি েপে  ইউিনভা স  , বাংলােদশ (আইইউিব) 
াগার ৬ ফ য়াির ২০২২, রিববার ঢাকার বসু রা আবািসক এলাকার িনজ  ক া ােস হাইি ড মােড আেলাচনা, 

পুর ার দান এবং বই ডােনশন অনু ােনর আেয়াজন কের। অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন 
বাংলােদশ বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম ুরী কিমশন (ইউিজিস) এর স ািনত সদস  েফসর মাঃ আব ুতােহর। পূেবর 
ব তার কারেণ, আইইউিবর ভাইস চ াে লর েফসর তানভীর হাসান, িপএইচিড,  সমেয়র জন  অনু ােন 
উপি ত িছেলন এবং িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন আইইউিবর া-ভাইস চ াে লর েফসর িনয়াজ 
আহেমদ খান, িপএইচিড। ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ  িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভােগর অধ াপক ড. েফসর 
কাজী মা াক গাউসুল হক, িপএইচিড অনু ােন অনলাইেন সংযু  থেক একা তা কাশ কেরেছন। উে খ , 
‘সুবণজয় ীর অ ীকার িডিজটাল াগার’ িতপােদ  গত ৫ ফ য়াির ২০২২, শিনবার সারােদেশ জাতীয় াগার 
িদবস-২০২২ পািলত হেয়েছ। 

 

অনু ােনর েত আইইউিব-র লাইে িরয়ান জনাব হা াম হায়দার চৗধুরী তঁার াগত ব েব  সবাইেক অিভবাদন 
শেষ অনু ােনর এক  সংি  িববরণ দন এবং আইইউিব লাইে িরর িবিভ  পিরেষবা স েক ব েব র পাশাপািশ 

আইইউিব লাইে িরর পিরেষবা স ক ত িভিডও উপ াপন কেরন। 

ধান অিতিথর ব েব  অধ াপক মাঃ আব ুতােহর উে খ কেরন, “যিদও িডিজটাল লাইে ির অিনবায িক  মুি ত 
বইেয়র সারমমেক উেপ া করা যায় না। িতিন জারােল ভােব বেলন ানিভি ক সমােজ াগােরর  িক এবং 

ানিভি ক সমাজ গেড় তুলেত হেল আমােদর ঘের ঘের, িশ া িত ােন ও সমােজ াগারেক সমৃ  করেত হেব। 

আইইউিবর া-ভাইস চ াে লর েফসর িনয়াজ আহেমদ খান, িপএইচিড, আেজ নার িবখ াত লখক জজ লুইস 
বােহেসর উ ৃ িত “I have always imagined that Paradise will be a kind of a Library." উে খ কের 

াগােরর  আেরাপ কেরন। 

এই বছর, আইইউিব লাইে ির ছা , অনুষদ সদস  এবং কিমউিন  লাইে ির সদস  এই িতন  িবভােগ " সরা 
ব বহারকারী পুর ার ২০২২" দান কেরেছ। আইইউিব-এর ু ল অফ ইি িনয়ািরং, টকেনালিজ অ া  সােয়ে স 
িবভােগর ছা  জনাব মুয়াজ রহমান ফারািজন ছা  ক াটাগিরেত; ড. কাজী মাহমুদরু রহমান, িবভাগীয় ধান ও 
সহেযাগী অধ াপক, সামািজক িব ান ও মানিবক িবভাগ, আইইউিব ফ াকাি  ক াটাগিরেত; এবং জাহা ীরনগর 
িব িবদ ালেয়র ইংেরিজ িবভােগর সহেযাগী অধ াপক জনাব ম য় জাফর কিমউিন  লাইে ির ব বহারকারী িহেসেব 
পুর ার পেয়েছন। 

এছাড়াও, আইইউিব লাইে ির ব ড়া জলার সানাতলার “সাপ ফাউে শনেক  তােদর যা া র রণা িহেসেব 
বই ডােনশন কেরেছ। ফাউে শেনর প  থেক বই েলা হণ কেরন জনাব নািজম উদ দৗলা। 
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পুেরা অনু ান  যৗথভােব স ালনা কেরন জনাব মাঃ হাসান সাইমুম ওয়াহাব, সহকারী পিরচালক ও া-িভিস 
অিফেসর ড িরসাচ এর অিফসার ইনচাজ এবং জনাব অ রা আেনায়ার, জিুনয়র অ ািস া  লাইে িরয়ান। 

সবেশেষ আইইউিবর ডপু  লাইে িরয়ান জনাব মাহা দ মায়ুন কিবর সবাইেক ধন বাদ াপন কেরন।  আইইউিব 
ড া  ােবর দলগত নৃেত র মাধ েম উদযাপেনর সমাি  ঘেট। 

আইইউিব অনষুদ ও শাসেনর সদস  এবং িশ াথ বৃ  কেরানা িবিধমালা মেন অনু ােন উপি ত িছেলন। 

াগার িদবেস ই -ওেয়  ইউিনভা স  “DIGITAL LIBRARIES IN THE PANDEMIC: 

HOW EWU LIBRARY SERVED THE COMMUNITY” শীষক আেলাচনা অনু ত 

 

 

াগার িদবেস ই -ওেয়  ইউিনভা স   “DIGITAL LIBRARIES IN THE PANDEMIC: HOW EWU LIBRARY 
SERVED THE COMMUNITY” শীষক অনলাইন আেলাচনার আেয়াজন কের। ায় অধশতািধক অংশ হণকারী 
এেত উপি ত িছেলন।  

ডপু  লাইে িরয়ান জনাব মাহা দ মিতউর রহমান াগত ব েব র মাধ েম আেলাচনার সূচনা কেরন। 
ইনফরেমশন ািডজ এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভােগর চয়ারপাসন এবং সহেযাগী অধ াপক ড. িদলারা বগম 
আেলাচ  িবষেয়র উপর ব ব  দান কেরন।  

অনু ােন ব ব  রােখন িব িবদ ালেয়র বাড অব াি র স ািনত সদস  ড. জয় সামাদ, অনু ােনর ধান অিতিথ 
িব িবদ ালেয়র া-ভাইস চ াে লর ড. মাহা দ িজয়াউল হক মামুন এবং ঢাকা িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও 

াগার ব ব াপনা িবভােগর সভাপিত অধ াপক ড. কাজী মা াক গাউসুল হক।  

আেলাচনা শেষ ড. িদলারা বগম তঁার সমাপনী ব েব র মাধ েম অনু ােনর সমাি  ঘাষণা কেরন।    
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াগার িশ ক- ভাষক িনব েন আেবদন র  ১০ মাচ 

বসরকাির িশ া িত ােন াগার ও তথ  িব ান িবষেয়র িশ ক এবং াগার িবষযেয়র ভাষক পেদ িনব েন 
১৭ তম িশ ক িনব ন পরী ার স ূরক িব ি  কাশ কেরেছ বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন কতৃপ  
(এন আরিসএ)। িবিভ  ু ল, কেলজ, মাদরাসা ও কািরগির িত ােন নতুন সৃ  হওয়া এসব িশ ক পেদ িনেয়ােগর 
যাগ তা অজেন াথ েদর িনবি ত হেত হেব। এ পদ েলােত িনব েনর আেবদন হণ ১০ মাচ থেক অনলাইেন 

 হে । গত বহৃ িতবার রােত াগার িশ ক- ভাষক িনব েন ১৭তম িশ ক িনব ন পরী ার স ূরক 
িব ি  কাশ কেরেছ এন আরিসএ।  

জানা গেছ, ১০ মাচ িবেকল ৪টা থেক ৩১ মাচ পয  এসব পেদ িনব েন আেবদন হণ করা হেব। এন আরিসএর 
িনধািরত ওেয়বসাইেট (http://ntrca.teletalk.com.bd/) েবশ কের আ হী াথ রা আেবদন করেত পারেবন। 
িশ ক িনব ন পরী ার িব ি েত আেবদেনর িব ািরত ি য়া তুেল ধরা হেয়েছ। আর টিলটক মাবাইল িসম 
থেক এসএমএেসর মাধ েম আেবদন িফ জমা দয়া যােব। এসব পেদর িনব েনর িফ িনধারণ করা হেয়েছ ৩৫০ 

টাকা।  

িবিভ  ু ল ও কেলেজ াগার ও তথ  িব ান িবষেয়র সহকারী িশ ক, মাদরাসার াগার ও তথ  িব ান িবষয়ক 
সহকারী িশ ক,িবিভ  কািরগির িত ােনর াগার ও তথ  িব ান িবষয়ক সহকারী িশ ক, কেলেজর াগার 
ও তথ  িব ান িবষয়ক ভাষক এবং মাদরাসার াগার ও তথ  িব ান িবষয়ক ভাষক িনব েন আেবদন হণ 
করেব এন আরিসএ। সাধারণ াথ েদর মত এসব পেদ িনবি ত হেত আেবদন করা াথ েদরও ি িলিমনাির টে  
উ ীণ হেয় চূড়া  পরী ায় অংশ িনেত হেব। ি িলিমনাির ও চূড়া  পরী ার তািরখ পরবত েত ঘাষণা করা হেব বেল 
িব ি েত জানােনা হেয়েছ। 

সূ ঃ দিনক িশ া  

 

মাঃ কারবান আলী ম ও কম সং ান ম ণালেয়র অধীন কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ ের লাইে িরয়ান পেদ যাগদান কেরেছন 

 
 

জনাব মাঃ কারবান আলী রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ হেত 
কৃিতে র সােথ ২০১৫ সােল িবএসএস (অনাস) এবং ২০১৬ সােল এমএসএস (মা াস) িডি  অজন কেরন। 

লাইে িরয়ান ভেয়েসর প  থেক মাঃ কারবান আলীেক জানাই উ  অিভন ন। 

জনাব মাঃ কারবান আলী বাংলােদশ কম কিমশন সিচবালেয়র মাধ েম ৩৮ িবিসএস 
থেক নন-ক াডার লাইে িরয়ান (৯ম ড) িহসােব সুপািরশ া  হেয় ম ও কম সং ান 

ম ণালেয়র অধীন কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ ের গত ২৪ জানুয়াির 
২০২২ যাগদান কেরন। কম জীবেন িতিন ব াংক এিশয়া, প ী স য়ী ব াংেক চাকুরী 
কেরন এছাড়াও বাংলােদশ িনবাচন কিমশন সিচবালেয় িতিন গত ১৬ আগ  ২০১৮ 
থেক ২০২২ সােলর জানয়ুাির পয  ক াটালগার (১০ম ড) পেদ কমরত িছেলন। 

নতুন যাগদান 
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বুক িরিভউ 

বিব লায়লার আড়ােলর গ : সাধারণ িক ু  অসাধারণ 

 

এমনটা ঢর দেখিছ, আেরকজন নারীবাদী লখক, ব  প পাতদু  ইত ািদ ভাবনা আসেব িত  গে র গিত কৃিত 
আর চির  পযেব েণ।  

এবার নারী জাগরেণর িতিনিধ কারী পাঠেকর দৃ  থেক বই পােঠর চ া কির। হঁ া, নারীেদর কথা রেয়েছ, নারী 
জাগরেণর কথা রেয়েছ, উৎসাহব ক লখা, লিখকা িক বগম রােকয়া বা তসিলমা নাজনীন ারা ভািবত?  

হেত পাের নারী বা পু েষর দৃ েত উপেরর কথা েলা আপনার বা আমার সােথ যায় না। তেব আসুন খঁা  মানুেষর 
দৃ েত গ েলা পিড়। এখােন আপনার কথা আেছ। আমার কথাও আেছ। আমােদর কন া জায়া জননীেদর কথা 
আেছ। বই র গে  য চির েলা আেছ মানুেষর জন  তঁারা সাবজনীন। দশ ও দেশর বাইের পৃিথবীর নাগিরক  
িনেয় চির েলা বঁেচ আেছ। মানবতা ও মননশীলতার অকৃি ম উপাদােন ঠাসা শ স ােরর এক  ছাট সাদ 
িন ম ত হেয়েছ যন বই র আকাের।  

বই র গ েলা ধু একেঘঁেয় বা আটেপৗেড় কথকতার ধারাবািহকতাই নয় বরং রহস , রামা , নাটকীয়তা এবং 
হাস রেসর িবকিশত উপ াপনা। লখেকর শ  চয়েনর িচশীলতা পাঠকেদর মু  করেব বেল আমার িব াস। 
ছাপাখানার ভূত তাড়ােল পরবত  সং রণ িনখঁুত হেত বাধ ।  

খ কার আিসফ মাহতাব 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 

গণ াগার অিধদ র, শাহবাগ, ঢাকা। 
 
 

খ কার আিসফ মাহতাব 

আপিন এবং আপনারা িভ  িভ  অব ান থেক যািপত 
জীবনেক পযেব ণ কের চেলেছন। কখনও অিত 
উ তা িনেচর দৃ েক ীণ কের তােল আবার একই 
দেঘ র িনচ থেক আকােশর িবশাল েক ধারণ করা 

যায়। দৃ র এই িভ তা আপনােক এবং আমােক বা 
আমােদরেক আলাদা অনুভূিত িদেয় চেলেছ। অনভূুিতর 
এমনই বিচ তা ভািবেয় তুলেব আড়ােলর গ  বই । 

এই বইেমলায় (২০২২) ‘উপকথা’ কাশনা থেক বিব 
লায়লার ১২  (১  গ  আড়ােলই রেয়েছ) গ  িনেয় 

কাশ হেয়েছ ‘আড়ােলর গ ’। বই   করার আেগ 
আপনােক িস া  িনেত হেব আপিন কান দৃ েকাণ 
থেক বই র পাঠক হেবন? পু ষ? নারী? মানুষ? 

ধ ন আমরা পু ষতাি ক সমােজর িতিনিধ িহেসেব 
বই পাঠ করিছ। ম, লখক চ  পু ষ িবে ষী, 
সমােজর বা বতােক স থাড়াই কয়ার কের, 
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পি কার পাতা থেক 

ভাষার মােস িডিজটাল আকাইভ ‘বই িচ ’ 
 

বাংলা সািহেত র িডিজটাল াটফরম িহসােব দেশর থম বাংলাভাষায় রিচত বইেয়র িডিজটাল আকাইভ ‘বইিচ ’ 
অ াপ উে ািচত হেলা বহৃ িতবার। িডিজটাল লাইে ির ফরম ােট তির অ া েয়ড ও আইওএস াটফরেমর এ 
অ াপ  ট েটর পাশাপািশ আেছ অিডও বুক। থাকেছ বাংলা চলি ে র িভজু য়াল আকাইভও। আবার বই পড়ার 
সময় পছে র অ র িনবাচন কেরও িনেত পারেবন ব বহারকারী। তেব ‘ ’ অনযুায়ী এর সফটকিপ থাকেছ 
সংরি ত। ধানম ী শখ হািসনার লখা ‘ ছা  রােসল সানা’ এবং লখক জাফর ইকবােলর লখা ‘আমার ব ু  
রােশদ’-এর অিডও বুকসহ অধশত অিডও বইেয়র ভা ার িনেয় যা া  করল অ াপ । 
 

সারা দেশ ৭১  লাইে িরেক িডিজটালাইজ করা হে । এক  
ন াশনাল িডিজটাল লাইে ির করা হে  যখােন মানুষ লাখ লাখ 

বই   ােম বেস সাবস াইব করেত পারেব। 

 
বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর সে লন কে  অ াপ র উে াধন কেরন তথ  ও যাগােযাগ যুি  িতম ী 
জনুাইদ আহেমদ পলক। ধান অিতিথর ব েব  িডিজটাল বাংলােদেশর পরবত  গ ব  ‘উ াবনী বাংলােদশ’ গড়ার 

ে  ‘বই িচ ’- িবে র যেকােনা সময় যেকােনা ান থেক বাংলাভাষার বই খুঁেজ পাওয়ার সমাধান বেল মত দন 
িতিন। 
আইিস েত বাংলােক সমৃ  করার লে  আইিস  িবভােগর বাংলাভাষা সমৃ করণ কে র মাধ েম অপ ক াল 
ক ােরকটার িরকগনাইজার (ওিসআর), ট ট টু ি সসহ ১৫  টাল তির করা হে । সারা দেশ ৭১  লাইে িরেক 
িডিজটালাইজ করা হে । এক  ন াশনাল িডিজটাল লাইে ির করা হে  যখােন মানুষ লাখ লাখ বই   ােম 
বেস সাবস াইব করেত পারেব। 

সু ঃ দিনক যুগা র, ১৯ ফ য়াির, ২০২২ 
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